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Instrukcja montażu 

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup masztu odgromowego na 

pięcionogu nr kat. 96508005, 96509005,96531005 firmy ELKO-BIS. 

1. Zastosowanie: 

Maszt odgromowy służy do ochrony pojedynczych urządzeń montowanych 

na dachach obiektów (wentylatory, skraplacze, itp.). Stosowanie masztów 

powoduje powstanie strefy ochronnej. Nie wymaga dodatkowych odciągów.  

2. Montaż: 

Tabela przedstawiająca elementy wraz z ich oznaczeniem znajduje się na sąsiedniej stronie. 

1. Podstawy betonowe B ustawić na podłożu w razie potrzeby przykleić 

(Uwaga! W razie montażu masztu na dachu, należy pamiętać o położeniu podstaw 

betonowych na podkładkach wykonanych z takiego materiału z jakiego wykonane 

jest pokrycie dachowe - papy lub folii dachowej). 

2. Do zewnętrznego otworu B.2 jednej z podstaw betonowych B wkręcić 

zacisk C. 

3. Do pięcionogu D, w otwory D.1 przymocować nogi G następnie zacisnąć 

uchwytem cybantowym, całość przykręcić do podstaw betonowych B w 

otwory B.1 śrubami F. 

4. Do rury nierdzewnej 2,4 m A.2 wkręcić szpic E, a następnie całość 

założyć na rurę nierdzewną 4,8m A.1 i przytwierdzić nitami.  

5. Zamontowany maszt umieścić w pięcionogu D, a następnie zacisnąć 

obejmę D.3 dbając by maszt ustawiony był pionowo. 

6. Haki dolnych linek naciągowych A.2 przymocować do wewnętrznych 

otworów na przedłużkach pięcionogu G.2, dbając o umieszczenie ich w 

odpowiednich otworach. 

7. Dokręcić śruby rzymskie A.2 dbając o utrzymanie pionu masztu. 

8. Powtórzyć czynności 6 i 7 dla górnych linek naciągowych umieszczając je 

w zewnętrznych otworach przedłużek pięcionogu G.3 i naprężając. 

Filmy instruktarzowe przedstawiające sposób montowania masztu  

są dostępne na stronie internetowej: 

www.elkobis.pl/filmy 

http://www.elkobis.pl/filmy


 

 

3. Elementy zestawu: 

Element Ilość Zdjęcie 

A. Rura nierdzewna* 
A.1 - 4,8 m. fi 
A.2 - 2,4 m. fi 
Śruba h-o na lince stalowej 

 
1 szt. 
1 szt. 
10 szt. 

 

B. Podstawa betonowa 
Fi – 500 mm 
Waga – 40 kg 
 
 

5 szt.  

C. Zacisk  
Śruby – 4xM8/20 
 
 

1 szt.  

D. Pięcionóg 
+obejma zaciskowa  
 
 

1 szt.  
 

 

E. Szpic  aluminiowy 
2,8m fi 
 

1 szt.  

F. Śruby 
Śruba i nakrętka M16 
 

 
5 kpl. 

 

G. Noga 
 
 

5 szt.  

H. Nitownica i nity 
(do każdego zestawu dołączona jest 
nitownica wraz z kompletem nitów) 

 

1 kpl.  

 

* 



4. Konserwacja: 

Informujemy, że warunkiem zachowania gwarancji na produkty ELKO-BIS jest właściwa 

ich konserwacja.  

 Wszystkie złącza oraz elementy skrętne masztów należy zakonserwować poprzez 

smarowanie grubą warstwą wazeliny technicznej (nr kat.99500199) Czynność należy 

powtarzać co 12 miesięcy.  

Położenie elementów po montażu masztu: 


